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بیداری برای سه روز
مسعود امینی یکی از فیلم سازان فعال کشور، در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه دیباگران نجف آباد

قطعا مهمترین دلیل عالقه من به سینما و فیلم سازی انجمن سینمای جوان دفتر نجف آباد بود
ــه  ــاد ب ــف آب ــال 1350 در نج ــی در س ــی تیران ــعود امین مس

ــاخت  ــا س ــال 1364 ب ــازی را در س ــم س ــد و  فیل ــا آم دنی

چنــد  فیلــم کوتــاه در انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد 

ــش  ــینما گرای ــته س ــل رش ــارغ التحصی ــرد. وی  ف ــاز ک آغ

ــه  ــر تهــران اســت. در کارنام ــرداری از دانشــگاه هن ــم ب فیل

ــف  ــتان نج ــرح شهرس ــد مط ــن هنرمن ــازی ای ــم س فیل

ــز  ــازی پروی ــا ب ــه روز(( ب ــرای س ــداری ب ــم  ))بی ــاد،  فیل آب

ــک  ــل ی ــی مث ــم های ــرداری فیل ــم ب ــر فیل ــتویی و مدی پرس

ــوز  ــه هن ــتری ک ــو ش ــازی و پالت ــرگ ب ــقانه، گ دزدی عاش

اکــران نشــده اســت، بــه چشــم مــی خــورد. شــاید بتــوان 

ــه  گفــت کــه جهــان بینــی و نگــرش هــای خــاص هنرمندان

ــه  ــارش نیــز ب ــارز اوســت کــه در آث ی او از ویژگــی هــای ب

چشــم مــی خــورد و ایــن موضــوع موجــب تمایــز آثــار او بــا 

ــود. ــی ش ــازان م ــم س ــر فیل دیگ
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.

مراســم رونمایــی  از کتــاب  » هنــر و تکنیــک عکاســی«  تالیــف یدالــه عابــدی و رضــا قلیــچ 
خانــی اســاتید عکاســی انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد در محــل مجموعــه فرهنگــی 

هنــری آســمان برگــزار شــد .
 در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور تــوکل صالحــی  کارشــناس ســینمایی اداره ارشــاد نجــف آبــاد 
و فریبــا چوپــان نــژاد رییــس انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد  برگــزار شــد؛ عابــدی و 

قلیــچ خانــی بــه بیــان رونــد تدویــن ایــن اثــر و اهــداف خــود  از ایــن کار پرداختنــد
ــا و  ــته ه ــال داش ــاب را انتق ــن کت ــف ای ــدف از تالی ــی ه ــدی در ســخنان کوتاه ــه عاب یدال
تجربیــات ســال هــای متمــادی در زمینــه هنــر عکاســی دانســت و گفــت : در ایــن کتــاب 
ســعی شــده اســت تکنیــک هــای عکاســی ، تاریخچــۀ تحــول عکاســی ، لنــز، شــاتر، انــواع 
ــی  ــول و نکات ــف، اص ــاق مختل ــای خ ــب، جلوه ه ــرداری در ش ــر، عکس ب ــنج ها، فیلت نورس
ــه شــود . ــان ارائ ــرای مخاطب ــان ســاده ب ــه زب ــا  ب ــرداری پانورم ســاده در عکاســی و عکس ب

ایــن کتــاب در یکصــد و دوازده صفحــه همــراه بــا ده هــا تصویــر رنگــی توســط انتشــارات 
مهــر زهــرا روانــه بــازار نشــر شــده اســت .

ــت و   ــی اس ــات فارس ــان و ادبی ــی زب ــرای تخصص ــدی دارای دکت ــه عاب ــت یدال ــی اس گفتن
ســال هــا در انجمــن ســینمای جوانــان ایــران بــه عنــوان مــدرس و داور فعالیــت کــرده و در 
کنــار کارگردانــی بیــش از هفــده فیلــم کوتــاه، ده هــا رتبــه ملــی و اســتانی را در مســابقات 

عکاســی و فیلــم ســازی کســب کــرده اســت.
رضــا قلیــچ خانــی دیگــر مولــف ایــن اثــر نیــز بــه عنــوان فــارغ التحصیــل رشــته عکاســی در 
مقطــع کارشناســی مــی باشــد و عــاوه بــر تدریــس در انجمــن ســینمای جــوان در تولیــد 
بیــش از شــصت فیلــم کوتــاه , داســتانی و مســتند نیــز بــه عنــوان عــکاس و فیلــم بــردار 

مشــارکت داشــته اســت.

مراســم تودیــع و معارفــه دادســتان عمومــی و انقــاب نجــف آبــاد بــا رونمایی از کتاب هنر و تکنیک عکاسی
ــران و روســای ادارات  حضــور مســئولین شــهری و شهرســتان و مدی
شهرســتان دربنیــاد فرهنگــی حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نجــف آبــاد 

برگــزار گردیــد.
در ایــن مراســم علــی زارع  بــه عنــوان دادســتان جدیــد نجــف آبــاد 
معرفــی شــد و از زحمــات محمــد رضــا توکلــی کــه از اســفند مــاه 95 

در ایــن مســند بــود قدردانــی شــد.
شــایان ذکــر اســت  محمدرضــا تولکــی  کــه ســمت رئیس دادگســتری 
شهرســتان فریــدن را نیــز در پرونــد دارد بــه عنــوان معــاون دادســتان 

عمومــی و انقــاب اصفهــان منصــوب گردیدند.

مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقالب نجف آباد

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــه همــراه سرپرســت شــهرداری نجــف 
ــاد از مراحــل آمــاده ســازی فضــای نمایــش میدانــی، ویــژه هفتــه دفــاع مقــدس  آب
ــت  ــا محوری ــه ب ــاد ک ــف آب ــتان نج ــر شهرس ــهدای کارگ ــی ش ــه ورزش در مجموع
ــه مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان و همــکاری شــهرداری نجــف  فرماندهــی ناحی
ــا  ــدار ب ــن دی ــی در ای ــدس راع ــد. مهن ــد کردن ــدارک اســت، بازدی ــال ت ــاد در ح آب
ــل  ــوح مراح ــه وض ــگاه ب ــن نمایش ــد: ای ــه، گفتن ــورت پذیرفت ــت ص ــر از فعالی تقدی
ــواع  ــاج ان ــا آم ــه ب ــران اســامی را در مقابل ــدار ای ــردم والیتم ــاله م ــت ۴۰ س مقاوم
ــون ســلطه و  ــان هژم ــای آشــکار و پنه ــگ ه ــا و نیرن ــه، کیده حمــات ناجوانمردان
ــد. ایــن برنامــه نقطــه  ــه نحــوی مبــرز تبییــن مــی نمای ــادی کــژ اندیــش آنهــا ب ای
عطفــی اســت تــا جوانــان و آینــده ســازان ایــن مــرز بــوم را بیــش از پیــش بــا تاریــخ 
پــر افتخــار انقــاب اســامی و یــاد و خاطــره شــهدای دفــاع مقــدس و مدافــع حــرم، 
ــده درس  ــی کنن ــان تداع ــرای ایش ــد و ب ــنا نمای ــت و ... آش ــع امنی ــهدای مداف ش
هــای راهبــردی و بنیادینــی همچــون ظلــم ســتیزی و والیتمــداری اســت. فرمانــدار 
شهرســتان از ســایر اقشــار و مســئولین شهرســتان خواســتند تــا از ایــن برنامــه پــر 
معنــا، جــذاب، بصیــرت افــزا و تامــل برانگیــز کــه معطــر بــه شــمیم جهــاد و مقاومــت 

اســت، دیــدار نماینــد.

رونمایی از دو کتاب دفاع مقدس در نجف آباد

فرمانــده لشــکر 8 نجــف اشــرف از رونمایــی دو کتــاب دفــاع مقــدس در شهرســتان نجف آبــاد 
در هفتــه دفــاع مقدس خبــر داد.

ــه دروازه هــای شــرقی بصــره«  ســرهنگ ســیف اهلل رشــیدزاده  اظهــار کــرد: کتــاب »ورود ب
بــا درون مایــه خاطــرات رزمنــدگان لشــکر 8 نجــف اشــرف در دوران دفــاع مقــدس و »آینــه 
ــاد طــی مراســمی در  ــی شــهدای ارتشــی شهرســتان نجف آب ــوای معرف ــا محت ســتاره ها« ب

ــی می شــود. ــاع مقــدس رونمای ــه دف هفت
وی افــزود: گردهمایــی بــزرگ رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس، برگــزاری نمایشــگاه 
تجهیــزات و ادوات نظامــی، برگــزاری مراســم ســالگرد تشــییع و خاکســپاری شــهید محســن 
حججــی، دیــدار بــا خانــواده شــهدا و ایثارگــران، انجــام مانورهــای میدانــی و شــبیه ســازی 
ــتان و  ــدارس شهرس ــدس در م ــاع مق ــان دف ــور راوی ــی، حض ــهید حجج ــارت ش ــه اس لحظ
ــای  ــاخص ترین برنامه ه ــهدا از ش ــاک ش ــزار پ ــی از م ــن غبارروب ــی و همچنی ــره گوی خاط

ــاع مقــدس اســت. هفتــه دف
ــدس  ــاع مق ــرف در دوران دف ــف اش ــکر8 نج ــزود: لش ــرف، اف ــف اش ــکر 8 نج ــده لش فرمان
بیــش از 9هــزار شــهید تقدیــم انقــاب اســامی کــرد کــه دو هــزار و پانصــد شــهید ســهم 
شهرســتان نجف آبــاد اســت. وجــود بیــش از چهارهــزار و 3۰۰ جانبــاز و ۴5۰ آزاده از دیگــر 

ــد. ــه حســاب می آی ــن لشــکر ب افتخــارات ای
ــرد:  ــح ک ــوریه، تصری ــکر در س ــای لش ــور نیروه ــات حض ــی جزئی ــان برخ ــا بی ــیدزاده ب رش
طبــق دســتور سلســله مراتــب فرماندهــی در چندیــن مقطــع مأموریت هایــی بــه مــا ســپرده 
شــد و نیروهــای مــا توانســتند در صحنه هــا و موقعیت هــای بســیار ســخت پیــش آمــده بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن انجــام وظیفــه کننــد. فرماندهــان رده بــاالی ســپاه پاســداران بارهــا از 
ــد. ــر کرده ان ــه تقدی ــای محول ــه ســرانجام رســاندن مأموریت ه ــن لشــکر در ب رشــادت های ای

ــت در ســوریه 11  ــار ســال انجــام مأموری ــن لشــکر در طــول چه ــرد: ای وی خاطرنشــان ک
ــرار دارد. ــا شــهید حججــی ق ــرده اســت و در رأس آن ه ــم ک ــع حــرم را تقدی شــهید مداف

فرمانــده لشــکر 8 نجــف اشــرف از آمادگــی کامــل تمــام نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی 
ایــران در برابــر کینه توزی هــای اســتکبار جهانــی خبــر داد و افــزود: هیــچ گاه از تهدیدهــای 
توخالــی همســایگان مغــرض و اســتکبار جهانــی نهراســیده ایم و در آمادگــی کامــل بــه ســر 
ــه  ــث ب ــود باع ــه خ ــی ک ــرار از منجاب ــرای ف ــد ب ــورها می خواهن ــی از کش ــم. برخ می بری
وجــود آمــدن آن هســتند، ایــران را هــدف قــرار دهنــد کــه در ایــن کار نــاکام خواهنــد مانــد.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه در معیــت جمعــی از صنعتگــران 
خوشــنام و باســابقه شهرســتان در آییــن تجلیــل از واحدهــای نمونــه صنعتــی 
اســتان و نشســت صمیمانــه صنعتگــران و معــدن کاران اســتان بــا وزیــر صنعــت 
معــدن و تجــارت حضــور یافتنــد. در ایــن دیــدار صمیمــی مشــکات، پتانســیل 
ــتان  ــر در شهرس ــادر دای ــع م ــتان و صنای ــردی اس ــای راهب ــت ه ــا و فرص ه
ــرار گرفــت. در ایــن آییــن از چنــد واحــد  هــا مــورد بررســی و تبــادل نظــر ق
ــد  ــی واح ــده و علم ــت ارزن ــه: مدیری ــی از جمل ــر مل ــی برت ــدی، صنعت تولی
صنعتــی گازســوزان نجــف آبــاد بــه عنــوان واحــد نمونــه ملــی تقدیــر و تجلیــل 
ــه  ــر از کلی ــا تقدی ــی ب ــدس راع ــن نشســت مهن ــد.در حاشــیه ای ــه عمــل آم ب
صنعــت گــران و معــدن کاران شهرســتان کــه در هــر شــرایط بــه عنــوان بــازوی 
اقتصــادی دولــت در تعامــل بــا ســایر دســتگاه هــای اداری و اجرایــی بــا کمــال 
صبــر و حوصلــه همــراه و همیــار بــوده انــد و در جنــگ نابرابــر اقتصــادی کــه بــه 
ســردمداری هژمــون ســلطه و اذنــاب منطقــه ای آن بــر مــردم فهیــم و شــریف 
ایــران روا داشــته انــد بــا تمــام تــاش و پشــتکار مثــال زدنــی خــود در راســتای 
ــایانی  ــی ش ــخاوت و فروتن ــا س ــور ب ــردی کش ــی و راهب ــای عموم ــع نیازه رف
ــدواری  ــراز امی ــد و اب ــکر نمودن ــر و تش ــد، تقدی ــته ان ــام الزم را روا داش اهتم
ــر  ــا ســفر وزی ــت ب ــدات اندیشــیده شــده در محوری ــر و تمهی ــا تدابی ــد ب کردن
محتــرم صمــت و مدیریــت اســتانی شــاهد تحقــق تعهــدات بخــش دولتــی در 
ــن  ــران بنیادی ــن دو پیش ــر ای ــزون ت ــل روز اف ــی و تعام ــش خصوص ــال بخ قب

اقتصــاد کان کشــور باشــیم. ایشــان همچنیــن افزودنــد بــا توجــه بــه تروریســم 
اقتصــادی آمریــکا بــر ضــد مــردم فهیــم ایــران، ضــرورت ارتبــاط گســترده تــر 
ــای  ــگاه ه ــترده بن ــۀ گس ــا مجموع ــور ب ــادی کش ــی و اقتص ــئوالن صنعت مس
تولیــدی، صنعتگــران، معدنــکاران در هــرم تولیــد کشــور و همچنیــن همراهــی 
ــا  ــت ب ــی بایس ــدگان م ــا تولیدکنن ــی ب ــی و بانک ــام پول ــترده نظ ــر و گس موث

جدیــت مــورد توجــه قــرار گیــرد.

مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی

حضور در جمع موکب داران اربعین حسینی
در مراســم اجتمــاع موکــب داران اربعیــن حســینی  در ســال جــاری 
ــن  ــم و ایثار،شــهر حماســه آفری ــان و عل ــی شــهر ایم ــه میزبان ــه ب ک
نجــف آبــاد، بــا حضــور پــارک رئیــس کمیتــه اســکان و راهپیمایــی 
ــای مســیر  ــب ه ــی موک ــام حســین)ع( و مســئولین گرام ــن ام اربعی
راهپیمایــان اربعیــن حســینی برگــزار گردیــد، مهنــدس راعــی معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه ضمــن تقدیــر از فعــاالن مردمــی 
ــین )ع( را  ــام حس ــه زوار ام ــت ب ــن، خدم ــی اربعی ــه راهپیمای عرص
ــام صــادق )ع( از  ــد: » ام ــده و مجــرب برشــمرند و افزودن بســیار ارزن
خــدا بــرای زوار جــد شهیدشــان، طلــب عفــو مــی کنــد؛ بــرای آنهــا 
کــه بــه خاطــر پذیرفتــن فرمــان اهــل بیــت و نیــز خشــمگین نمــودن 
دشــمنان ایشــان، از مــال خــود انفــاق کــرده و بــدن هــای خــود را در 
مســیر زیــارت امــام حســین )ع( بــه زحمــت مــی اندازنــد«. فرمانــدار 
بــا بیــان اینکــه حضــور حداکثــری شــیعیان در صفــوف بهــم فشــرده 
بــرای زیــارت حــرم حضــرت ابــا عبــدا... الحســین )ع( و یــاران بــا وفای 

ایشــان عــاوه بــر دریافــت اجــر وافــر اُخــروی و ســعادت واالی زیــارت 
ــان  ــه مظلوم ــرای هم ــدواری ب ــدت و امی ــش وح ــد بخ ــا ا...، نوی اولی
عالــم خصوصــا شــیعیان مظلــوم یمــن، بحریــن و نیجریــه و ... اســت، 
ــارز  ــا و والیتمــداری را یکــی از نمادهــای ب ــه اولی ــن ارادتمنــدی ب ای
ــردم و مســئوالن  ــخ اســام برشــمردند و از م شــیعیان در طــول تاری
خواســتند بــا همــکاری و همراهــی یکدیگــر ایــن فرهنــگ ارادتمنــدی 
را بــا محوریــت معرفــت شناســی فلســفه قیــام عاشــورا بــرای اخــاف 
ــز از  ــدگان نی ــا آین ــد ت ــر دهن ــه و بازنش ــیوه نهادین ــن ش ــه بهتری ب
ــد.  ــض الزم را برگیرن ــت فی ــت و عبودی ــران معرف ــی ک ــع ب ــن منب ای
ــن حســینی  ــد مســلمانان در اربعی ــم و قدرتمن ــاع عظی ایشــان اجتم
ــورا  ــی عاش ــب جهان ــای مکت ــر در احی ــیار موث ــی بس ــاد فرهنگ را نم

بــر شــمردند.

 آخرین مراحل آماده سازی نمایش میدانی در مسیر جاودانگی

زنگ شکوفه های شهرستان نجف آباد
ــات  ــا هی ــراه ب ــژه هم ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
همــراه، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه شــهر نجــف آبــاد، مدیــر اداره 
ــی و انتظامــی  ــران اداری، اجرای ــرورش شهرســتان، جمعــی از مدی آمــوزش و پ
ــران  ــن و خی ــاد، معتمدی ــف آب ــهر نج ــامی ش ــورای اس ــا ش ــتان، اعض شهرس
ارزشــمند شهرســتان زنــگ شــکوفه هــا در مدرســه تــازه ســاز شــهید روشــنایی 
شــهر نجــف آبــاد بــه صــدا در آمــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی بــا تبریــک 
بازگشــایی مــدارس و آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد بــه خانــواده بــزرگ آمــوزش 
و پــرورش شهرســتان، خصوصــا دانــش آمــوزان پایــه اولــی و اولیــاء ایشــان، اول 
مهــر را ســرآغاز غلبــه دانایــی بــر جهــل برشــمردند و افزودنــد: در اول مهــر شــما 
ــب دانــش آمــوز  ــوم را در قال ــن مــرز و ب ــران آینــده ای در مــدارس چهــره مدی
مــی نگریــد. ایشــان آینــده روشــن ایــن نظــام مقــدس هســتند و از دل همیــن 
مــدارس شــهید کاظمــی هــا، محمــد منتظــری هــا، آیــت هــا و همیــن شــهید 
ــتان  ــدار شهرس ــد. فرمان ــور یافتن ــروز و ظه ــی ب ــن حجج ــهید محس ــز؛ ش عزی
ــاز  ــه س ــران مدرس ــه خی ــنایی و کلی ــر روش ــهیر دکت ــواده ش ــر از خان ــا تقدی ب
شهرســتان، امــر پســندیده مدرســه ســازی را یــک محبــت الهــی برشــمردند کــه 
خداونــد ایــن موهبــت را فقــط بــه انســان هــای خــاص خــود اعطــا مــی نماینــد 
ــود  ــس خ ــر از هرک ــه بهت ــت ک ــی اس ــه ای ناگفتن ــر مقول ــن ام ــیرینی ای و ش
ــد. در ایــن مراســم معــاون  ــرا درک نمــوده ان ــزان ارزش و حــاوت آن ایــن عزی

اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــرای همــه بانیــان خیــر در هــر مقــام و 

منصــب، آرزوی بهــروزی و نیــک فرجامــی نمودنــد.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

کشته شدن جوان ۱۸ ساله در کانال آ ب

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان، از کشــته شــدن جــوان هجــده 
ــهر  ــوار خرمش ــود در بل ــال آب موج ــقوط در کان ــر س ــر اث ــاله ب س
ــر داد. ــا ورودی ویاشــهر خب ــدان شــهدا ت ــاد حدفاصــل می نجــف آب

ــس  ــوران پلی ــت: مام ــار داش ــدی اظه ــا محم ــرهنگ محمدرض س
ــر  ــی ب ــری مبن ــب خب ــی کس ــاد در پ ــف آب ــتان نج ــور شهرس راه
ســقوط ناگهانــی یــک دســتگاه خــودروی ســواری ال 9۰ بــه داخــل 
کانــال آب بافاصلــه بــه منظــور بررســی موضــوع در صحنــه حاضــر 

شــدند.
محمــدی افــزود: در ایــن حادثــه سرنشــین 18 ســاله خــودرو جــان 
ــط  ــود توس ــده ب ــروح ش ــه مج ــده ک ــت داده و رانن ــود را از دس خ
نیروهــای پلیــس و تیــم هــای امــداد و نجــات از داخــل آب بیــرون 

ــه بیمارســتان منتقــل شــد. کشــیده شــده و ب
ــدم  ــه را ع ــن حادث ــت ای ــور عل ــس راه ــات پلی ــان تصادف کارشناس
توانایــی راننــده در کنتــرل وســیله نقلیــه بــه دلیــل عــدم توجــه بــه 

جلــو عنــوان کــرده انــد.

عزم و تالش مدیریت شهری نجف آباد در بازگشایی مدارس و زیباسازی شهر

ــر  ــاد در دفت ــف آب ــهرداری نج ــت ش ــادی سرپرس ــف آب ــزی نج ــد مغ محم
خویــش  میزبــان ســرهنگ پاســدارمحمد حســین باباکانــی فرمانــده 

ــود. ــاد ب ــف آب ــتان نج ــی شهرس انتظام
ــامی  ــورای اس ــت ش ــکی ریاس ــدس پزش ــه  مهن ــدار صمیمان ــن دی در ای
شهرســتان و دبیــر شــورای اســامی شــهر، آســیابانی عضــو شــورای اســامی 
شــهر و رضایــی مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل و جمعــی از مســئولین 
نیــروی انتظامــی نجــف آبادنیــز حضــور داشــتند، ایشــان ضمــن ابــراز خداقوت 

ــه مجموعــه مدیریــت شــهری،  پیرامــون اجــرای برنامــه هــای مشــترک و  ب
ــد. مســائل و مــوارد تعاملــی بحــث و تبــادل نظــر نمودن

شــایان ذکــر اســت ســرهنگ پاســدار محمــد حســین باباکانــی یکشــنبه 25 
فروردیــن مــاه 1398 توســط ســردار مهــدی معصــوم بیگــی فرمانــده انتظامی 
ــاد معرفــی  اســتان اصفهــان ، به عنــوان فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجف آب

گردید.

ــاخت  ــی وس ــت طراح ــوان داش ــل عن ــن المل ــور بی ــات و ام ــر ارتباط مدی
ــی از راه  ــهر یک ــازی ش ــدارس و  زیباس ــایی م ــهری در بازگش ــای ش نماده
هــای پویایــی  و ســرزنده  نگــه داشــتن شهراســت کــه در جلســات مختلــف 
ــده اســت. ــزی هــای الزم لحــاظ گردی ــن خصــوص برنامــه ری شــهرداری در ای

ــاه  ــر م ــوان داشــت : طراحــی و نصــب المــان هــای مه ــی عن ــم رضای ابراهی
ــه ســازی المــان هــای موجــود ، هــرس  ــاع مقــدس، اصــاح و ب و هفتــه دف
ــان در ســطح شــهر، لحــاظ اقدامــات الزم در فصــل ســرما، پاکســازی  درخت
دسترســی هــای مختلــف  در مســیر مــدارس، رنــگ آمیــزی خطــوط عابریــن 
پیــاده روبــروی مــدارس در مســیرهای اصلــی، اجــرای کلیــه مصوبــات 
ــا  ــل ه ــات الزم در خصــوص صــدور مجــوز نصــب پ شــورای ترافیــک، اقدام
و... از اقداماتــی هســتند کــه در ایــن جلســات مصــوب شــده و در حــال اجــرا 

مــی باشــند.
ــب  ــاخت و نص ــن س ــازی و همچنی ــه س ــهرداری از ب ــات ش ــر ارتباط  مدی
ــی شــهرداری  ــن المــان در نقــاط مختلــف شــهربه اهتمــام واحــد امان چندی
نجــف آبــاد بــه ایــن مناســبت نظیــر المــان دوچرخــه، جیــپ، مــداد و مــداد 
تــراش، المــان مــداد رنگــی هــا ،دوچرخــه،  بــره ناقــا ، ،مدرســه مــوش هــا، 
ــی  ــداکار، الک پشــت و مرغاب ــان ف ــا نظیردهق ــادو خاطــره ه ــای ی المــان ه

ــر داد  . ــاه و زاغ و ... خب ها،روب
ــا  ــتی  ب ــه پش ــان کول ــب 15 الم ــزود:» نص ــزود  اف ــن اف ــی همچنی رضای
ــه  ــدراس در مناطــق شــهری ، تهی ــاع مقــدس و بازگشــایی م ــی از دف تلفیق
ــر  ــا شــعار ســام ب ــه تعــداد مــدارس ســطح شــهر ب ــزی ب 23۰ ســیلک آوی
ــذاری آن در فضــای  ــر و بارگ ــاه مه ــژه م ــپ وی ــد کلی ــی، تولی ــر و ِمهربان ِمه
مجــازی، ارســال پیــام کوتــاه تبریــک مــاه مهــر در تیــراژ بــاال و ... از جملــه 

ــد.« ــه شــمار مــی آی ــات ب ــن اقدام ای
ــط  ــی توس ــام بازیافت ــا اق ــان ب ــب دو الم ــاخت و نص ــن از س وی همچنی

ــر داد. ــاد خب ــف آب ــهری نج ــماندی ش ــت پس مدیری
رضایــی از دیــدار بــا خانــواده شــهدای دفــاع مقــدس در ایــن هفتــه ســخن 
ــیر  ــوان  در مس ــت عن ــی تح ــش میدان ــن   نمای ــزاری اولی ــت و از برگ گف
جاودانگــی در نجــف آبــاد  بــا همــکاری ناحیــه مقاومــت بســیج و  دیگــر ارگان 
هــا و نهادهــا در بازســازی عملیــات والفجــر8 خبــر داد کــه از ابتــدای مهرمــاه 
بــه مــدت چهــار شــب در کمربنــدی شــمالی نجــف آبــاد، ورزشــگاه کارگــران 

جنــب اســتخر کوهســتان برگــزار خواهــد گردیــد و در هفتــه دفــاع مقــدس 
گوشــه ای از رشــادت رزمنــدگان اســام  تجلــی خواهــد شــد.

رضائــی خاطــر نشــان کــرد:» ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
ــت  ــگاره، نشس ــوار ن ــن دی ــی چندی ــازی و نقاش ــا زیباس ــز ب ــهرداری نی ش
کتابخــوان حرفــه ای ، مســابقه نقاشــی کــودک و خاطــره گویــی، اکــران فیلــم 
از جشــنواره عمــار مرتبــط بــا دفــاع مقــدس در فرهنگســرای شــهید محمــد 
منتظــری، غبــار روبــی شــهدای گمنــام مســجد قبــا منطقــه ســه ، نشســت 
کتابخــوان حرفــه ای بــا محوریــت کتــاب »دیــدم کــه جانــم مــی رود« حــوزه 
دفــاع مقــدس، برگــزاری نمایشــگاه کتــاب دفــاع مقــدس کتابخانــه عمومــی 
و مجموعــه فرهنگــی فرهنــگ منطقــه چهــار ، مســابقه نقاشــی کــودک دفــاع 
مقــدس در مراکــز خاقیــت و خانــه هــای کــودک ســازمان، نشســت خاطــره 
گویــی بــا حضــور راویــان  دفــاع مقــدس در مجموعــه فرهنگــی شــهید امامــی 

و .... بــه اســتقبال بازگشــایی مــدارس و هفتــه دفــاع مقــدس مــی رود.

جلسه با فرماندهی نیروی انتظامی نجف آباد

»تنبل حمومی« تئاتر نجف آباد به سفر ابدی رفت
ــه  ــوی موسس ــاند هنرج ــی رس ــاع م ــه اط ــر ب ــف و تاث ــال تأس ــا کم ب
بــا  و  جــوان  بازیگــر  و  معاصــر  ســازان  فرهنــگ  هنــری  فرهنگــی 
ــس  ــری« پ ــا بوی ــالم رض ــاد »غ ــاد روان ش ــف آب ــر نج ــابقه تئات س
در  مهرمــاه   2 تاریــخ  در  ریــوی  ســخت  بیمــاری  یــک  تحمــل  از 
 محــل بیمارســتان منتظــری نجــف آبــاد رهســپار دیــار باقــی شــد

موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر و گــروه نمایشــی بازیــگاه 
ــدگان آن  ــه جامعــه هنــری شهرســتان و بازمان ــار را ب ــن ضایعــه اســف ب ای
ــت و  ــرده آرزوی رحم ــفر ک ــز س ــرای آن عزی ــه و ب ــلیت گفت ــوم تس مرح

مغفــرت مــی نمایــد.
 چکیده از فعالیت های هنری زنده یاد غالمرضا بویری

  بازی در فیلم سینمایی بچه های زاینده رود 138۶
 بازی در مجموعه داستانی کوچه مهر شبکه جهان بین 138۶

 بازی در نمایش میهمان وحید کسب مقام بازیگری استان 138۷
 بازی در نمایش شهر فرشته ها 1388

 بازی در نمایش بچه های شهر زیبا 1392
 بازی در نمایش هفت شنبه عزیز 1393

 بازی در نمایش تنبل حمومی 1393
 بازی در نمایش تنبل حمومی 2 ، 1395

 بازی در نمایش کله پوک ها 139۶
 بازی در نمایش ارش و چراغ جادو 139۶

بازی در نمایش شاپرک خانم 1398
آخریــن حضــور ایشــان  در صحنــه مقــدس تئاتــر بــازی در نمایــش 
شــاپرک خانــم و قطعــه نمایــش میدانــی افتتاحیــه گــذر فرهنــگ 

و هنــر نجــف آبــاد بــود.

مدرسه سالم

مهــر کــه مــی آیــد، پاییــز آغــاز مــی شــود. بــرگ هــای درختــان 
کــه شــروع بــه ریــزش مــی کننــد، شــکوفه هــای لبخنــد کــودکان، 

یکــی یکــی گل مــی دهنــد.
در فضــای کاس هــا تختــه ســیاه هــا، چشــم انتظارنــد تــا دوبــاره 
ــر شــوند از عطــر لبخندهــای هــم شــاگردی هــا. کلمــات  ســراپا پ
مهربــان، بــی تابنــد تــا دســتی کوچــک، بــا مــداد شــوق، بــر صفحــه 

هــای ســفید دفترهــای چهــل بــرگ، بنویسدشــان.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت هفته دفاع مقدس: 
دفــاع مقــدس، نــام آشــناترین واژه در قامــوس حماســه هــای عــزت آفریــن ایــران 
اســت کــه خاطــرات دالوری هــای آن، در تاریــخ شــکوهمند ایــن دیــار بــه یــادگار 
خواهــد مانــد. گرامــی بــاد یــاد و خاطــره دالورمــردان هشــت ســال دفــاع مقــدس.

1- ضمــن تشــکر بابــت مصاحبــه بــا ایــن نشــریه، چــه شــد کــه بــه فیلــم و فیلــم ســازی عالقــه منــد شــدید؟ چــه ســالی 
بــه انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد پیوســتید؟ 

دقیقــا بــه خاطــر نــدارم و نمــی تــوان گفــت چــه چیزهایــی باعــث عاقــه یــا آشــنایی مــن بــا ســینما شــد ، ولــی مــی تــوان 
ــواده، محیــط، فیلــم هــا، زمــان، دوســتان و.... ممکــن اســت در ایــن میــان نقــش داشــته  گفــت کــه خیلــی چیزهــا مثــل خان
باشــند ولــی قطعــا مهمتریــن دلیــل آن انجمــن ســینمای جــوان دفتــر نجــف آبــاد بــود، زمانــی کــه بــه عنــوان یــک دانــش آمــوز 
ــا آقــای حمیــد امانــی گذرانــدم .  1۴ یــا 15 ســاله در ســال ۶۴ وارد ســینمای جــوان شــدم و اولیــن کاس هــای عکاســی را ب
البتــه در کنــار ایــن هــا بایــد بــه آقــای عبدالهــی کــه رئیــس انجمــن در آن زمــان بودنــد و همچنیــن فضــای خــوب و جذابــی 
کــه در انجمــن آن زمــان بــود مــی تــوان اشــاره کــرد و گفــت کــه ایــن عوامــل از مهمتریــن دالیــل عاقــه ی مــن بــه ســینما و 

ورود بــه ایــن حرفــه بــود . 
2- وجــه اشــتراک اکثــر فیلــم ســازانی کــه در انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد فیلــم ســازی را آموختــه 
ــن  ــرداری و تدوی ــم ب ــف بودنشــان و تخصــص در اکثــر زمینــه هــای فیلــم ســازی مثــل فیل ــد، ســینما مول ان

اســت. دلیــل ایــن اتفــاق را چــه مــی دانیــد؟
ــی  ــت ســینما و آنچــه م ــا ماهی ــرای م ــود . ب ــن ســینمای جــوان ب ــای آغازی ــم ســازی در دوره ه ــوزش فیل ــل آن روش آم دلی
خواســتیم بگوییــم مهــم بــود و بنابرایــن فرقــی نمــی کــرد کــه چــه تکنیکــی مــی آموزیــم،  بیشــترمی خواســتیم ســینما را بــا 
هرچــه هســت داشــته باشــیم. بعدهــا تجربــه هــای ســاده مــا گســترش یافــت و همچنــان کــه عاقــه ی مــا بــه خلــق  اثــر برجــا 
بــود، دانــش تکنیکــی مــا هــم افزایــش یافــت و توانســتیم در حــوزه هــای فنــی و تکنیکــی هــم کار کنیــم. ایــن نکتــه یکــی از 
ویژگــی هــای دوره هــای آموزشــی ســینمای جــوان بــود کــه علــی رغــم آمــوزش حرفــه هــای ســینمایی،  مــا را بــا کلیــت ســینما 

روبــرو مــی کــرد. هنــوز هــم فکــر مــی کنــم ایــن بهتریــن روش اســت. 
ــه عنــوان داور در جشــنواره هــای متعــدد، وضعیــت فیلــم کوتــاه را در ایــن  ــه حضــور شــما ب ــا توجــه ب 3- ب
روزهــا چطــور ارزیابــی مــی کنید؟آیــا جشــنواره هــا توانســته انــد پیشــبردی در جهــت اهــداف فیلــم کوتــاه 

داشــته باشــند ؟
بــه نظــر مــن وضعیــت فیلــم کوتــاه همــواره خــوب اســت و متاســفانه انتظــارات مــا در ایــن زمینــه درســت نیســت. فیلــم کوتــاه 
ــگاه کنیــم. آدم هــای  ــه آن ن ــی اســت و بســتگی دارد کــه از کــدام منظــر ب ــان فکــری ، شــخصی، آموزشــی و تجرب یــک جری
ــا فیلــم هــای درخشــانی  جدیــد هرســاله وارد ایــن دنیــای جــذاب مــی شــوند ولــی نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه هرســال ب
روبــرو باشــیم امــا تولیــد انجــام مــی شــود، تجربــه هــا اندوختــه مــی شــود، قصــه هــای تــازه ای بــا رویکردهــای تــازه گفتــه مــی 
شــود و ایــن نشــان مــی دهــد کــه جریــان فیلــم کوتــاه جریانــی زنــده و همیشــه تــازه اســت. حتــی اگــر هیــچ تولیــد بزرگــی 

انجــام نشــود امــا تجربــه هــای شــخصی بــه وفــور رخ مــی دهــد و ایــن جــذاب اســت.
 در مــورد جشــنواره هــا بایــد بگویــم کــه جشــنواره هــا همیشــه مهــم انــد و هــر تولیــدی نیــاز بــه بازخــورد دارد و جشــنوارها 

یکــی از  نقــاط دریافــت بازخوردهاســت. 

4- مهمتریــن ویژگــی انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد، از دیــد شــما در آن روزهــا چــه بــود؟ چــه عاملــی را 
دلیــل موفقیــت انجمــن در آن روزهــا مــی دانید؟چــه خاطــره ای از آن دوران هنــوز در ذهنتــان اســت؟

فکــر مــی کنــم کــه مهمتریــن نکتــه ارتبــاط بیــن افــراد انجمــن بــود. مــا بــا همدیگــر ارتبــاط فــراوان داشــتیم و هــر روز همدیگــر 
را مــی دیدیــم ، کار مــی کردیــم و پاتــوق مــا ســینمای جــوان بــود. در عیــن حــال کــه شــخصیت آقــای عبدالهــی و امانــی بــه 
عنــوان مدرســین بــرای مــا ویــژه بــود، امــا بــا آنهــا هــم ارتباطــی بیشــتر از مربــی و شــاگرد داشــتیم. مــی تــوان گفــت کــه فیلــم 
ســازی یــک اتمســفر، یــک منبــع فکــری و همچنیــن نیــروی هدایــت کننــده و انــرژی بخــش الزم دارد و البتــه یادمــان نــرود 
شــرایط اجتماعــی آن روزهــا نیــز بــی تاثیــر نبــود. بــه جــز ســینمای جــوان در نجــف آبــاد، در زمــان جنــگ، هیــچ امــکان دیگــری 
نبــود و ســینمای جــوان بــرای مــا همــه چیــز بــود . دلمــان نمــی آمــد رهایــش کنیــم. ولــی متاســفانه امــروزه هنرجویــان آن قــدر 

امکانــات و تنــوع کاس و دوره در برابــر خــود مــی بیننــد کــه ارتباطــی عمیــق بــا هیــچ کــدام پیــدا نمــی کننــد. 
مــن خاطــرم هســت کــه در ســال چهــارم دبیرســتان کــه درگیــر امتحــان و کنکــور ریاضــی بــودم ، صبــح هــا ســاعت ۶ صبــح 
بــه همــراه ســعید پوراســماعیلی بــرای تهیــه یــک نشــریه دیــواری ســاده کــه فکــر کنــم اســمش گاهنامــه ی ســینما جــوان بــود 

، در دفتــر انجمــن قــرار مــی گذاشــتیم و تــا ســاعت ۷ و 8 کــه بــه دبیرســتان مــی رفتیــم آنجــا مشــغول بودیــم. 
5- یکــی از مشــکالت و عــدم پویایــی هنــر در شهرســتان هــا ، مهاجــرت هنرمندانشــان بــه شــهرهای بــزرگ 
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مهاجــرت هــا ســبب رکــود هنــر مــی شــود،  بــه نظــر شــما آیــا ممکــن اســت 

کــه جلــوی ایــن اتفــاق را گرفــت ؟
بــه نظــرم نمــی شــود جلــوی ایــن اتفــاق را گرفــت، ایــن تغییــر الزمــه اش تغییــر شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه اســت . 
بــرای حــل ایــن مشــکل کل نظــام اجتماعــی و اقتصــادی بایــد تغییــر کنــد. اگرچــه کــه چنــدان هــم بــا نظــر شــما موافــق نیســتم 

و بایــد بگویــم هنــر و هنرمنــد مــرزی نــدارد.
حتمــا ریشــه هــای زندگــی اجتماعــی و خصوصــی آدم هــا در دوران کودکــی  و تحصیــل در کار هنرمنــد تاثیــر خــودش را دارد و 
نبایــد نگــران محــل زندگــی آدم هــا باشــیم. امــروز بــه هــزار و یــک روش دیگــر بــه جــز محــل زندگــی مــی تــوان بــا هنرمنــدان 

و افــراد بــا تجربــه و بــا ســابقه یــک شــهر در تمــاس بــود و ارتبــاط برقــرار کــرد و از تجربــه و دانــش آنهــا اســتفاده کــرد. 
6- بــا توجــه بــه برگــزاری دوره هــای فیلــم بــرداری در روزهــای اخیــر، آیــا بــا ســینمای جــوان نجــف آبــاد یــا 
آموزشــگاه هــای فیلــم ســازی ایــن شهرســتان در ارتبــاط و تعامــل هســتید؟چرا کمتــر شــاهد برگــزاری دوره 

هــا و ورکشــاپ هــای ســینمایی در ایــن شهرســتان هســتیم ؟
برگــزاری ورکشــاپ و دوره هــای آموزشــی بایــد نیــاز و درخواســتش از خــود شــهر و خــود هنرجوهــای فعلــی آغــاز شــود. مــن 
هیــچ مشــکلی بــرای حضــور نــدارم. بــا ســینمای جــوان و خانــم چوپــان نــژاد هــم در ارتبــاط هســتم و اگردرخواســتی شــود و 

بتوانــم زمــان بنــدی کنــم حتمــا و بــا کمــال میــل خواهــم آمــد. 
ــم  ــار فیل ــر در آث ــرا کمت ــع ، چ ــای تاب ــتان ه ــاد و شهرس ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــگ غن ــود فرهن ــا وج 7- ب
ســازان ایــن شهرســتان شــاهد نمایــش فرهنــگ و آداب و رســوم نجــف آبــاد در قالــب فیلــم کوتــاه و مســتند 
هســتیم؟ بــرای انجــام ایــن کار و ســاخت فیلــم کوتــاه و مســتند در ایــن رابطــه چــه اقداماتــی بایــد انجام شــود 

و چــه کســانی مــی تواننــد در ایــن امــر کمــک کننــد؟
ــال  ــا در ح ــم ه ــی در  فیل ــی و جغرافیای ــت اجتماع ــای زیس ــه ه ــت. تجرب ــور اس ــر در کش ــزرگ و فراگی ــکل ب ــک مش ــن ی ای
فراموشــی اســت و فیلــم هــا بــه یــک شــکل و رنــگ یکســان و مشــابه تبدیــل شــده انــد. البتــه ایــن مشــکل هــم  ربطــی بــه 
نجــف آبــاد نــدارد، ایــن نتیجــه ی بــی توجهــی و بــی برنامگــی در طــول ســال هاســت. موضوعــات فکــری آدم هــا یکســان شــده 
و بنابرایــن بروزشــان در فیلــم هــا نیــز یکســان شــده اســت و غلبــه ایدئولوژیکــی و سیاســی در زندگــی اجتماعــی آدم هــا نتیجــه 
ای جــز ایــن نــدارد. غلبــه ی ایدئولــوژی در یــک جامعــه باعــث خواهــد شــد همــه چیــز رنــگ و بــوی یکســان بگیــرد، در عیــن 

حالــی کــه آدم هــا نیــز در زمانــه فعلــی کمتــر بــه خودشــان، درونشــان و هســتی پیرامونشــان توجــه و فکــر مــی کننــد و کمــی 
بایــد آزادتــر، مســتقل تــر و حتــی دیوانــه تــر دنیــا را دیــد و برخــورد بــا آثــار روز دنیــا بهتریــن نتیجــه را دارد و بــرای تقویــت 
کار هنــری بایــد اثــر هنــری دیــد، از هــر روشــی کــه مــی شــود بایــد موســیقی خــوب شــنید، نقاشــی دیــد، فیلــم دیــد و کتــاب 

خوانــد. 
8- کمــی بــه حیطــه تخصصــی شــما در ایــن روزهــا برگردیــم . در کارنامــه کاری شــما، همــکاری بــا فیلم ســازان 
ــه ریســک در چنیــن پــروژه هایــی، چطــور  ــا توجــه ب ــه چشــم مــی خــورد. ب ــی و جــوان بســیار ب فیلــم اول

دســت بــه چنیــن انتخــاب هایــی مــی زنیــد؟
مــن الگویــی در ذهــن دارم کــه آن را دنبــال مــی کنــم. تــا جایــی کــه شــرایط اقتصــادی اجــازه دهــد ســعی مــی کنــم خــود 
را درگیــر تجربــه هــای تــازه تــر افــراد کنــم و برایــم بســیار جــذاب تــر اســت و دنیاهایــی تــازه و انــرژی تــازه تــری مــی بینــم.

 البتــه نمــی تــوان کتمــان کــرد کــه ریســک آن هــم باالتــر اســت ولــی همــه ی کار هنــری و ســینما پذیــرش ریســک اســت، 
بــدون ریســک تبدیــل بــه یــک صنعتگــر مــی شــویم کــه مــن بــه شــخصه چنیــن خصوصیتــی نــدارم.

ــوژی و  ــا ورود تکنول ــان آی ــه نظرت ــد. ب ــو را داری ــاده و نگاتی ــای س ــن ه ــا دوربی ــابقه ی کار ب ــه س ــما ک 9- ش
تغییراتــی کــه در زمینــه فیلــم بــرداری و نــوع دوربیــن هــا رخ داد، آیــا ایــن تغییــرات توانســت در فیلــم ســازی 

موثــر باشــد؟
بلــه. ســینما وابســته تغییــرات تکنولوژیکــی اســت، بنابرایــن هــر تغییــری نتیجــه ای در کار ســینمایی دارد. اگرچــه کــه در نهایــت 
و بــا همــه پیشــرفت هــای صنعتــی بخصــوص در زمینــه فیلــم بــرداری، ذهــن و دنیــای خلــق اثــر اســت کــه مهــم اســت و نبایــد 
تغییــرات و پیشــرفت هــا مــا را مقهــور خــود کنــد. مــن اتفاقــا کمتریــن توجهــی بــه تنــوع و تغییــرات تکنولوژیکــی دوربیــن هــا 
نــدارم و معتقــدم بــا نزدیــک تریــن و در دســترس تریــن وســیله یعنــی یــک موبایــل هــم بایــد بتوانیــم کار کنیــم  و بایــد بیشــتر 

از وســیله بــه خودمــان اعتقــاد داشــته باشــیم و ذهــن انســان هنــوز پیچیــده تریــن در دنیــا اســت. 
10- چشــم گیرتریــن عنصــری کــه در فیلــم بــرداری نظرتــان را جلــب کــرد چــه بــود؟ بــه عنــوان فیلــم بــردار 

یــک صحنــه ایــده آل بایــد چــه ویژگــی هایــی داشــته باشــد؟ 
بایــد بدانیــم ابتــدا  قصــه ، شــکل روایــت و بازیگــر مهمتریــن عناصــر فیلــم هســتند و فیلــم بــردار و بقیــه عوامــل همــواره بایــد 
ــد . نخســت بایــد قصــه مــرا درگیــر کنــد، روایــت برایــم جــذاب باشــد و بعــد، بازیگــر مهمتریــن  در پــس ایــن هــا قــرار گیرن
ارتبــاط درون و بیــرون فیلــم اســت و شــما بایــد ایــن ســه مــورد را بــه خوبــی انتخــاب و کنتــرل کنیــد و دوربیــن تــان هرچــه 

باشــد مهــم نیســت.
 مــن ارتبــاط خوبــی بــا بازیگــران برقــرار مــی کنــم چــون برایــم جذابنــد و مهمتریــن جلــوه فیلــم هســتند و همــه چیــز بــه آن 
هــا بســتگی دارد و بســیارتاثیرگذار و مهمتریــن ریســک فیلــم ســازی انــد. البتــه منظــور مــن الزامــا بازیگــران حرفــه ای نیســتند و 
آن چــه فیلــم بــه آن نیــاز دارد، حتــی یــک بازیگــر بــی تجربــه و غیــر حرفــه ای هــم در تعریــف مــن مــی گنجــد و بایــد بخواهیــم 

کــه بــه او نــگاه کنیــم و بازیگــر بایــد چیــزی در درون خــود داشــته و جهــان بزرگــی داشــته باشــند. 


